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Forvaltning av kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter 2021 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å administrere ny kommunal kompensasjonsordning  
og tildele tilskudd på bakgrunn av innsendte søknader, innenfor de rammer som omtales i saken. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunal- og miljødepartementet: Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal 
kompensasjonsordning til lokale virksomheter 

J 

Kommunal- og miljødepartementet: Vedlegg 1 – Fordeling kap. 553 post 68 
 [Vedlegg til tilskuddsbrev] 

J 

NHO Reiseliv: Innspill lokal kompensasjonsordning J 

Hovedorganisasjonen Virke: Notat fra Virke til kommunene vedr tilskudd til lokalt 

næringsliv 

J 

 
 
 
 

Oppsummering 
Stortinget har bevilget midler til en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 
Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal 
også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt 
helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Gran er tildelt 1,25 million kroner. 
Rådmannen anbefaler kommunestyret at forvaltningen skjer etter et  enkelt rammeverk der 
rådmannen får fullmakt til å gjennomføre prosessen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Stortinget vedtok 23. februar en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter. I 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) tildelingsbrev beskrives ordningen slik:  
 

«Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 
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virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
 
Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 
virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge 

smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 

eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-

, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller 

utenfor generelle kompensasjonsordninger. 
 

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt 

autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor 

omsetningssvikt i 2021. 
 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig 
av den lokale situasjonen.» 
 

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Søkerne 
må oppgi hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og 
hvordan denne støtten er hjemlet. 

 
Ordningen er lagt opp med betydelig krav til framdrift. Ubrukte midler per 1.9.2021 skal 
tilbakebetales.  
 
Den nye kommunale kompensasjonsordningen kommer i tillegg til det ekstraordinære næringsfondet som kom 
i 2020. Status per 3. mars:  

 Åtte tilsagn er gitt, og en søknad under behandling.  

 Det står igjen 231 656 kroner av bevilgningen på 1 039 075 kroner. 

 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Regelverket for offentlig støtte 
Kommuneloven 
Forvaltningsloven 
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
- 
 
Økonomi 
Dette er øremerket tilskudd som regnskapsføres på eget prosjekt. 
Kommunens utgifter til forvaltning av ordningen dekkes innenfor tildelt budsjett.  
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet N 
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Eldrerådet N 
Rådet for funksjonshemmede N 
Andre råd eller utvalg N 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
 
Kriterier. Dette er en kompensasjonsordning som skal forvaltes av kommunene for å kompensere 
«lokale virksomheters kostnader eller tap». Den kommer som tillegg til tidligere 
kompensasjonsordninger, og innrettes mot lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor 
(vår markering) de generelle kompensasjonsordningene. Departementet skriver i tildelingsbrevet at 
«[k]ommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den 
lokale situasjonen.». Videre pekes det på at ordninga er tenkt å «avhjelpe situasjonen for lokale 
virksomheter som er særlig hardt rammet (vår markering) av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
 
Kommunen har fått tildelt 1,25 mill. kroner til formålet. Dette er ikke veldig mye, gitt det kommer 
mange søknader som kommer inn under ordningen. En ser for seg at tildeling planlegges med 
minimumsbeløp 50 000 kr økende til maksimum 200 000 kr (eventuelt med en åpning for å gjøre 
unntak), med et blikk på søknadsbeløp. Dette er summer som kan være viktige for små og 
mellomstore bedrifter. 
 
Rådmannen anbefaler, ut fra det en vet om situasjonen for bedriftene i Gran, at tildeling skjer etter 
følgende prioritering:  

1. Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle 
kompensasjonsordningene. 

2. Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale 
koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte (areal-
)rammer for drift. 

 
Rådmannen anbefaler å kunngjøre tilskuddsordningen uten å prioritere bransjer.  
 
Framdrift. Rådmannen planlegger arbeidet slik:  

 Søknadsfrist mandag 26. april. (Gir rom for en andre utlysningsrunde innen 
tilbakebetalingsfristen 1. september.) 

 Tildeling og utbetaling i mai. Eksakt dato avhenger av antall søknader og behovet for 
saksbehandling.  

 
Administrativ behandling.  I lys av vedtaket i sak om ekstraordinært næringsfond i 2020, anbefaler 
rådmannen at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å administrere ordningen, det vil si 
gjennomføre prosessen, inkludert vedtak og utbetaling.  
Rådmannen planlegger å bruke ressurser fra Hadelandshagen til saksbehandlingen.   
 
Dersom kommunestyret ønsker politisk behandling av søknadene, anbefaler rådmannen at det 
legges til formannskapet. Tildeling må da avvente saksforberedelse og møter i politisk utvalg før 
tildeling kan skje. Fullmakt til formannskapet gir kortere total saksbehandlingstid, og gjør det enklere 
å få til ekstraordinært møte, om det blir behov for det. Alternativet kan være å gi fullmakten til 
ordfører. (Jf. Reglement for delegering 3.3 kulepunktet «Ta initiativ til næringsutvikling i samarbeid 
med rådmannen.») Hovedsaken er å få til en rask og ubyråkratisk gjennomføring.  
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Kunngjøring av søknadsfrist og rammer kan publiseres kort tid etter kommunestyrets vedtak. Det vil i 
forkant bli lagt ut informasjon på kommunens nettsted. Hadelandshagen AS vil, som for det 
ekstraordinære næringsfond, kunne bidra med markedsføring og veiledning i sitt kontaktnett.  
 
Rådmannens anbefaler kommunestyret å gi rådmannen fullmakt til å behandle søknader om tilskudd 
i ny kommunal kompensasjonsordning innenfor de rammer som er skissert over.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Tilskuddsordningen kunngjøres på kommunens nettsted og i søknadsportalen regionforvaltning.no. I 
tillegg trekkes Hadelandshagen AS inn, og bidrar med informasjonsarbeid i sitt nettverk. 
 

 
Dato: 4. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


